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PRESENTACIÓ

L’objectiu d’aquest Programa és proporcionar un espai de formació i
de participació altament recomanat, però de caràcter voluntari, als
estudiants del MUCS.
El Programa complementa i amplia la formació impartida a cada
trimestre amb un Seminari o Taller que s’alinea clarament amb la
fase formativa especifica de cada trimestre.
Cada Seminari és independent. L’assistència i participació activa a
les dues sessions de cada Seminari dona dret a un Certificat
d’Assistència.
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S1

S2

TEORIA DE LA COMUNICACIÓ

SEMINARI/TALLER - NVIVO

Introducció a les Teories de la Comunicació Social
Professor: Frederic Guerrero
Idioma: Castellà

Introducció a la utilització del software
d’anàlisi qualitativa Nvivo

Objectius: aportar elements fonamentals a
estudiants del MUCS que no procedeixen de graus en
Comunicació, així com a estudiants del MUCS que,
tot i procedir de graus en Comunicació, considerin
convenient recuperar idees sobre el tema i reforçar
aquests aspectes de la seva formació.
1R. TRIMESTRE
DIVENDRES, DIES 21 (SALA 52.101) I 28 OCTUBRE (SALA
52.211)
HORARIS: DE 11:30 A 14:30

Professor: Juan Linares i Lluís Codina
Idioma: Castellà
Objectius: proporcionar elements de tipus
operatiu per a la gestió del software Nvivo
amb la possibilitat de centrar tota l’activitat
precisament en aquests aspectes purament
operatius del programa, atès que la formació
teòrica i estratègica ha estat a càrrec de les
assignatures del pla docent.
2N. TRIMESTRE
DIJOUS, DIES 16 (SALA 54.030) I 30 DE MARÇ
(SALA 54.030)
HORARIS: 18:30 A 21:30

S3

CG

PRESENTACIONS ORALS

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Estratègies de Presentacions i Defenses
Orals de Treballs Acadèmics
Professor: Emma Rodero
Idioma: Castellà
Objectius: proporcionar als estudiants del
MUCS que, al mes de Juliol hauran de
defensar el seu TFM les màximes garanties
d’èxit en la seva defensa oral del treball, atès
que, seguint directrius de qualitat de les
agències d’avaluació, l’acte de defensa forma
part de la rúbrica de qualificació del TFM

Un Seminari per trimestre, relacionats en
cada cas amb la situació i el temari del
MUCS. Sis hores cada seminari, 1 sessió per
setmana, i 2 setmanes per a cada seminari,
en total 6 hores (2 x 3 hores) per a cada
Seminari.
Adreçat als estudiants del MUCS del curs
2016-2017. Certificats d’assistència si
s’assisteix a les dues sessions.

3R. TRIMESTRE
DIJOUS, DIES 11 I 18 DE MAIG (SALA 52.S27)
HORARIS: 15:30 A 18:30
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